
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 06.12.21 kl 14.00-16.00.

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Volle Østergaard, Tove 
Alstrup, Kim Christoffersen og Lars Buhl.

1: - - - Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer – Lars som referent.

2: - - - Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt

3: - - - Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.

4: - - - Nyt fra formanden: Christina fra Næstved Kommune (NK) er blev gjort bekendt med at der 
er rotter på grunden.

5: - - - Status økonomi: vi har pt kr 3.746 på bogen. Kim køber varmeblæser til værksted samt 
printerpatron. Tove køber affaldsspand til Madpakkehuset. Kim fremsender budget for det 
kommende år.

6: - - - Vinterfrokost for de frivillige: Tidspunktet rykkes til søndag 30.01.22 kl 12.00. Og Claus siger 
ord som en velkomst, mens Søren (Selsing) opfordres til at fremsige digt af Oegenschlager.

Kim står for ris-a-la-mende.

Tove står for frikadeller.

Claus står for sild.

Volle (Ingrid) står for flæskesteg.

Henning står for leverpostej (saltkød, sky, bacon, champion).

Lars står for janssons fristelse.

Marianne står for brød og smør. 

Helle står for æblekage.

7: - - - Generalforsamling (det praktiske): Budget og regnskab fremlægges. Claus fremlægger 
beretning og vision. Lars sørger for afkrydsning efter medlemslisten. Tove bager kage. Vi har kaffe, 
te. Og Marianne medbringer mælk til kaffen – samt vin til dirigenten. Claus spørger Susan 
Jørgensen om dirigentrollen – ellers spørger vi Jette Leth Buhl.



8: - - - Arbejdsfordeling af bestyrelsesopgaver (det praktiske): Den tidligere omtalte fordeling af 
opgaver blev besluttet og godkendt af bestyrelsen.

9: - - - Øvrige aktuelle arbejdsopgaver (historierum og vand er drøftet på Visionsdagen): Vi holder 
foreløbig shelter og toiletter åbne – og lukker i tilfælde af varsling om streng og længerevarende 
frost. Vagtplanen frem til påske lyder på: 

Uge 1 – Claus, 

Uge 2 – Lars, 

Uge 3 – Volle, 

Uge 4 – Marianne, 

Uge 5 – Kim, 

Uge 6 – Henning, 

Uge 7 – Tove, 

Uge 8 – Claus, 

Uge 9 – Lars, 

Uge 10 – Volle, 

Uge 11 – Marianne, 

Uge 12 – Kim, 

Uge 13 – Henning, 

Uge 14 – Tove.

10: - - - Evt: ntet til eventuelt.


